
ประธานกรรมการเงินกู้ สอ.มจธ. ชุดที่ 39 คุยกับสมาชิก

	 แผ่นดินไทยทั้งประเทศเสด็จทั่ว
	 มิหวั่นกลัวความลำาบากยากเพียงไหน
	 จะกันดารแร้นแค้นกี่แสนไมล์
	 เสด็จไปดับทุกร้อนให้ผ่อนคลาย
	 	 	 คือบิดร..เหนือบิดาประชาราษฎร์
	 	 	 พ่อของชาติ..คือดวงใจไทยทั้งหลาย
	 	 	 ทรงงานหนักมิเคยท้อพระวรกาย
	 	 	 ทรงมุ่งหมายประโยชน์เกื้อเพื่อปวงชน
	 เวียนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
	 จึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้า..ทุกแห่งหน
	 ขอถวายพระพรบวรมงคล
	 บันดาลดล..แด่พระองค์...ทรงพระเจริญ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ   ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด (ร้อยกรองโดย อาจารย์สมบัติ  กิ่งกาญจนวงศ์)

      การให้สินเชื่อแก่สมาชิกเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้กู้ได้นำาเงินไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการขอกู้ อันจะช่วยให้สมาชิกมีความอยู่ดี กินดี มีความมั่นคงในการดำารงชีพและ
เหนือสิ่งอื่นใดคือการแสดงออกของความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้ฝากและผู้กู้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของสหกรณ์ ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการเงินกู้  มีความตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการพิจารณาเงินให้กู้
แต่ละรายนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการขอกู้ ความจำาเป็น ความสามารถในการชำาระคืนเงินกู้ โดย
ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมที่จะเกิดกับสมาชิกและสหกรณ์ฯเป็นสำาคัญ สำาหรับการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เงินกู้แต่ละครั้ง คณะกรรมการได้มีการอภิปรายเหตุผลกันอย่างกว้างขวางให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อให้การอนุมัติเงินกู้
เป็นไปอย่างเหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สำาหรับสมาชิกหลายท่านที่ได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ ท่านจะพบว่าดอกเบี้ย

ที่ท่านจ่ายให้กับสหกรณ์ฯ เป็นอัตราที่ต่ำากว่าที่กำาหนดไว้ในสัญญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน 
ท่านก็จะเสียดอกเบี้ยน้อยลงไปอีก หรือไม่ก็เป็นการกู้เงินโดยได้กำาไรอีกต่างหาก ทั้งนี้เพราะว่าพอถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี สมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุมจะพิจารณาเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้กู้ทุกคน จำานวนเงินที่เฉลี่ยคืนนั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสหกรณ์ในปีนั้นๆ ดังนั้น
กรรมการเงินกู้จึงใคร่ขอให้สมาชิกพยายามส่งเงินค่าหุ้นของตัวเองให้สูงขึ้น เพราะทุนเรือนหุ้นมีประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง 
 ในท้ายที่สุดนี้คณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการดำาเนินการทุกคน ขอขอบคุณสมาชิก สอ.มจธ. ทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจคณะ
กรรมการด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการจะมุ่งมั่นทำางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ เพื่อความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าของ สอ.มจธ. จำากัด 
ตลอดไป
   อาจารย์สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว
   ประธานกรรมการเงินกู้

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

ฉบับที่ 5  คณะกรรมการชุดที่ 39 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ, กรรมการดำาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
สมาชิกสหกรณ์ท่านใดสนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศของสหกรณ์

สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

 คณะกรรมการอำานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด เข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุปกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจ 
แห่งชาติ จำากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด

คณะกรรมการ สอ.มจธ. เข้าเยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติฯ

 คณะกรรมการอำานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำากัด เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ สำานักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

คณะกรรมการ สอ.มจธ. เข้าเยี่ยมชมกิจการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี 2556
  สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. วันอังคาร 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง LNG 101-102 ชั้น 
1 อาคารคณะศิลปศาสตร์ เวลา 16.30 น.
  สำาหรับในปีนี้ สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกเป็นเงินทั้งสิ้น 606,500.- บาท โดยแบ่งออกเป็น
 ทุนเรียนดี  (ระดับละ 20 ทุน)
 1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000.- บาท จำานวน 33 ราย รวมเป็นเงิน 99,000.- บาท (เกิน 13 ทุน)
 2. ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,500.- บาท จำานวน 26 ราย รวมเป็นเงิน 91,000.- บาท (เกิน 6 ทุน)
 3. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000.- บาท จำานวน 15 ราย รวมเป็นเงิน 60,000.- บาท
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท
 ทุนทั่วไป  (ระดับละ 30 ทุน)
 1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500.- บาท จำานวน 36 ราย รวมเป็นเงิน 90,000.- บาท (เกิน 6 ทุน) 
 2. ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000.- บาท จำานวน 38 ราย รวมเป็นเงิน 114,000.- บาท (เกิน 8 ทุน)
 3. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,500.- บาท จำานวน 25 ราย รวมเป็นเงิน 87,500.- บาท
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,500.- บาท
 ทุนส่งเสริมบุตรสมาชิกที่เรียนดี 
     ทุนละ 2,500.- บาท  จำานวน 26 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  65,000.- บาท



ฉบับที่ 5  คณะกรรมการชุดที่ 39

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

สอ.มจธ.มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง ให้แก่ทายาทนางสุภาวดี กุลแก้ว 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์
สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แก่ทายาทนางสุภาวดี กุลแก้ว 
สมาชิกเลขที่ 00085 ซึ่งสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสูงสุดตาม
ระเบียบ จำานวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2556 ณ ที่ทำาการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

สอ.มจธ. วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.4 เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ฯ นำาเสนอระบบงานบริหารการเงินและการลงทุน

 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบงานทางด้านการบริหารการเงินและการลงทุน (Trea-
sury and Asset Management) มานำาเสนอระบบงาน Jump Ser-
vice ซึ่งเป็นระบบงานบริหารการเงินและการลงทุน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งระบบงานดังกล่าวสามารถช่วย
ให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ที่ทำาการสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด มอบเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์ศพให้กับภรรยาและบุตรของอาจารย์ปรีชา 
แก้วทอง สมาชิกเลขที่ 00163 ผู้เสียชีวิต โดยมีการรับมอบเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์ศพ เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556
ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

สอ.มจธ. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
แก่ครอบครัว อ.ปรีชา แก้วทอง

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมพิธีวาง
พวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและ
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทย

สอ.มจธ. เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์โรงพยาบาลตำารวจ

 คณะกรรมการอำานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชม 
และรับฟังการบรรยายสรุปกิจการของสหกรณออมทรัพย์์โรงพยาบาล
ตำารวจ จำากัด โดย พ.ต.อ.ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการฯ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำารวจ จำากัด

 คุณวรรน์พิมล ขอประเสริฐ จาก P3K & capital ตัวแทน
ธนาคารธนชาติ ได้แนะนำาการลงทุนตราสารหนี้เอกชน, หุ้นกู้, ตั๋ว-
แลกเงิน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในการกลั่นกรอง
ก่อนตัดสินใจลงทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ที่ทำาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

ธนาคารธนชาติแนะนำาการลงทุนอย่างมืออาชีพ
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ “๕ ธันวา ทำาดี
เพื่อพ่อ ปี ๒๕๕๖” โดยมีการแถลงข่าว, รับมอบกล่องสนับสนุนมูลนิธิ

ชัยพัฒนา, พิธีเปิดและ
ป ล่ อ ย ข บ ว น ร ถ แ ท็ ก ซี่  
สามล้อ สี่ล้อเล็ก เพื่อร่วม
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว 
เ นื่ อ ง ใ น ว โ ร ก า ส เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ
เพื่ อ จั ดหาทุ นทรัพย์ โ ดย
ไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2556 ณ 
สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

สอ.มจธ. ร่วมกิจกรรมโครงการ “๕ ธันวา ทำาดีเพื่อพ่อ ปี ๒๕๕๖”

 คณะกรรมการอำานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด เข้า
พบผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
เพื่อขอรับคำาแนะนำาในการจัดหาข้อมูลเพื่อรวบรวมในการจัดทำาการ
ขอเพิ่มวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ำาประกัน ประจำา
ปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ สำานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต

สอ.มจธ. เข้าพบ ผอ.สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพ พื้นที่ 1

 ผู้แทนโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มานำาเสนอแผนการดำาเนินงาน แนวทางการช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไข ซ่อมบำารุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ตชด. และขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตัดไฟฟ้า
อัตโนมัติ, สื่อการสอนเรื่องความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในโรงเรียน และถังดับเพลิง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ที่ทำาการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ขอรับการสนับสนุน โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนฯ

การจัดสัมมนาสมาชิก สอ.มจธ. ประจำาปี 2556
 สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ประจำาปี 2556 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีการดำาเนินงานและหลักการ
ของสหกรณ์ให้กับสมาชิก และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความ
เอื้ออาทรในกลุ่มสมาชิก ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 1 
ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำานวน 320 คน บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน  และเป็นกันเอง


